
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 20 sierpnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5753) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/482/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty 
z państw trzecich ( 1 ), w szczególności jej art. 22 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. 
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu 
do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych 
z Chin ( 2 ) ma zastosowanie do wszystkich produktów 
pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin i prze
znaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia 
zwierząt. 

(2) Zgodnie z art. 3 wspomnianej decyzji państwa człon
kowskie mają obowiązek zezwolić na przywóz 
produktów wymienionych w części II załącznika do tej 
decyzji, do których dołączony jest dokument z deklaracją 
właściwego organu Chin stwierdzający, że każda prze
syłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym 
w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Test taki wyko
nuje się w szczególności w celu wykrycia obecności chlo
ramfenikolu oraz nitrofuranu i jego metabolitów. 

(3) Właściwy organ Chin przedstawił odpowiedni plan 
w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do 
miodu przeznaczonego na wywóz do Unii. Plan ten 
został zatwierdzony decyzją Komisji 2011/163/UE 
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie 
z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE ( 3 ). 

(4) Miód i mleczko pszczele są obecnie wymienione 
w wykazie określonym w części II załącznika do decyzji 
2002/994/WE. Propolis i pyłek pszczeli są również 
produktami pochodzenia pszczelarskiego i, zważywszy 
na specyfikę procesu produkcji tych produktów zwierzę
cych, stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia zwie
rząt lub zdrowia publicznego jest znikome. Ponadto 
odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa dla tych 
produktów zapewnia plan w zakresie kontroli pozosta 
łości w odniesieniu do miodu przeznaczonego do 
wywozu, przedstawiony przez Chiny i zatwierdzony 
decyzją 2011/163/UE. Należy zatem włączyć propolis 
i pyłek pszczeli do wykazu produktów określonego 
w części II załącznika do decyzji 2002/994/WE oraz 
należy odpowiednio zmienić tę decyzję. 

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W części II załącznika do decyzji 2002/994/WE dodaje się tiret 
w brzmieniu: 

„— propolis i pyłek pszczeli”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
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